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Przedsiębiorstwo Przemysłu
Ziemniaczanego S

A

w Niechlowie

ul' Przemysłowa 8
56 _215 Niechlów

ZAŚWIADCZENIE

Pbństwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Górze zaświadcza, Że
Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA w Niechlowie' 5ó_215 Niechlów,
ul. Przemysłowa 8, zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego

i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych ptzeptowadzanych w celu
sprawdzenia zgodnościz prawem paszowym

zdrowia zwietząt

i

i

żywnościowymoraz regułami dotyczącymi

dobrostanu zwierząt, został zatwierd zony przez Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Górze w dniu 21 lipca 2011
w zakesie produkcj i skrobi

r.

decyzją nr 319/1l

.

Produkowana skrobia ziemniaczana

1est

przeznaczona do spożyci a przez ludzi.

Zaświadczenie wydano na wniosek strony.
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[InĘ rectangular stamp with the following contentl:-/state District Sanitary Inspector in Góra-/ul. Ludwika Hirszfelda 6' 56-200 Góra-/Phone: 65 543 23 54-/HŻ _ 61 1 9-2-17 /zc/ 1 8- / Góra, this 14th day of May, 2018-/Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S A W Niechlowie-/ul. Przemysłowa 8-l_
56-215 Niechlów-/-/-Attestation-/The state District Sanitary Inspector in Góra hereby attests that Przedsiębiorstwo Przemysłu
Ziemniaczanego S A w Niechlowie, 56-215 Niechlów ul' Przemysłowa 8, in compliance with
Regulation (EC) No. 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004
on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food
law, animal health and animal welfare rules, was approved by the State District Sanitary
Inspector in Góra on 21 July 2011 under the Decision No. 319/11 in the scope of production
of potato starch intended for human consumption.-/This Attestation was issued at the interested party's request.-/[lnk, rectangular seal with the following content]: state District sanitary Inspector in Góra
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I, tńr uniersiqne[ngrt'Ąu %.róz, a stłom transtator of tńe rngfrsń knguage hasetin Qora,
u[ rl}worcawa 8, Qo[ant registere{ unter No. ta/1599/06 in tńe regisur of swom trarcfators fupt 61 tńe
14.inistry of tustke, ńnve sĘńtet tfre originnf ćocument anlcertif1tńł eonfornit1 ńłreof to tńł otĘiraf in
aofisń.
góra, :M.q 17, 2018

wgistŁf nufi6et 66/2018
[traufator's rctu anć eętarutiorc in square 6ract3*]
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